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DESTAQUES DA REVISÃO

ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL

Inquérito Policial. Possível prática de crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º). Recebimento indevido de benefí-
cio assistencial, após o óbito do titular, no período de 11/2011 a 05/2012. Celebração de acordo de não-persecução penal, 
nos termos da Resolução nº 181/2017 do CNMP. Compromisso do investigado a cumprir as seguintes condições: a) comuni-
car ao Ministério Público Federal eventual mudança de endereço, número de telefone e e-mail, durante o período de cumpri-
mento do acordo; b) reparar o dano no valor de R$ 5.254,25, em doze parcelas mensais; c) comprovar mensalmente o cum-
primento das condições. Homologação requerida ao Juízo Federal, que indeferiu o pedido por entender que não há previsão 
legal do acordo de não-persecução penal. Remessa dos autos à 2ª CCR. Reconhecimento da constitucionalidade formal de 
atos normativos em condições análogas pelo Supremo Tribunal Federal. Busca de solução institucional para direcionar a per-
secução penal em juízo para crimes efetivamente mais graves. Determinação contida na ADPF nº 347 MC. Hipótese de regu-
lamentação e aplicação direta de dispositivos constitucionais intrinsecamente relacionados com a atuação do Ministério 
Público, inserindo-se, pois, a Resolução nº 181/2017, no âmbito da competência do CNMP. CF, art. 130-A, § 2º, incs. I e II. 
Constitucionalidade do ato normativo. Adesão aos fundamentos expostos no Voto nº 2958/2018, proferido nos autos do Pro-
cedimento nº 2017.50.01.501767-5, Rel. Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, 714ª 
Sessão de Revisão, de 07/05/2018, unânime. Homologação da implementação do acordo de não-persecução penal, em ana-
logia ao expresso na parte final do art. 28 do CPP. Devolução dos autos ao Procurador da República oficiante para adoção das 
providências cabíveis. 
Número: JF-AM-0010970-67.2018.4.01.3200-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 6577/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6577.pdf/


Veja aqui a íntegra do voto nº 6595/2018

PROCURADOR DA REPÚBLICA DESIGNADO
NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL

Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposto crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista 
apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de Rádio PX instalado no veículo do investigado, não passível de homologação 
pela ANATEL, com potência máxima de 50 Watts, utilizado sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL. Promoção de arquivamento fundada na irrelevância penal por falta de tipicidade material do fato, já que não foi 
possível caracterizar interferência radioelétrica prejudicial. Remessa dos autos nos termos do art. 62, IV, LC 75/93. Delibera-
ção da 2ª CCR na 709ª Sessão de Revisão, em 26/03/2018, pelo prosseguimento da persecução penal, considerando a não 
aplicação do princípio da insignificância ao caso, consignando que a conduta ora em análise caracteriza o tipo penal do art. 
183 da Lei 9.472/97. Interposição de novo pedido de arquivamento pelo Procurador da República a quem os autos foram 
redistribuídos. Alegação de que o tipo do art. 183 da Lei 9.472/97 exige o efetivo desenvolvimento de atividade de teleco-
municação, observando que no fato ora analisado ocorreu a simples apreensão de aparelho instalado no caminhão, sem 
que a autoridade policial tenha comprovado seu efetivo uso por parte do investigado, sendo tal conduta mero ato prepara-
tório. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Entendimento de que o Procurador da República designado age por 
delegação, nos exatos limites da decisão deste Colegiado que determina o imediato prosseguimento da persecução penal. 
Resolução nº 165/2016 do CSMPF, art. 13, § 2º. Caso no qual a opinio delicti sobre a tipicidade da conduta fática apurada no 
feito já foi terminantemente externada por esta Câmara, que designou o Procurador Oficiante para, como sua longa manus, 
realizar a persecução penal do tipo violado pelo agente, não cabendo mais ao Procurador oficiante, no exercício de sua 
designação, rediscutir a tipicidade, restando-lhe atuar positivamente, sob pena de violação de dever funcional. Não conhe-
cimento da remessa e devolução dos autos ao Procurador da República designado, atuante no 1º Ofício da PRM de Guanam-
bi/BA. 
Número: 1.14.015.000113/2017-51

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6595.pdf/


Veja aqui a íntegra do voto nº 6594/2018

Casos idênticos:
Número: 1.14.015.000119/2017-29

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6594.pdf/


Veja aqui a íntegra do voto nº 6591/2018
Número: 1.14.015.000123/2017-97

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6591.pdf/


CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES

NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC 
Nº 75/93. O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO APLICA-SE APENAS AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO 
DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de atribuições suscitado por Procurador Regional da República, oficiante na PRR - 5ª Região, contra declí-
nio de atribuições promovido por Procurador da República, oficiante na PRM-Patos/PB.
2. Notícia de Fato autuada para apurar possíveis crimes atribuídos a Deputado Estadual relacionados ao funcionamento irre-
gular de emissora de rádio de sua propriedade de seus familiares.
3. O Procurador da República (suscitado), oficiante na PRM-Patos/PB, encaminhou cópia dos autos à PRR - 5ª Região, para as 
providências pertinentes quanto aos aspectos penais da simulação de negócio jurídico realizado pelo Deputado Estadual na 
transferência de cotas sociais da rádio para a sua filha.
4. Por sua vez, o Procurador Regional da República (suscitante), oficiante na PRR - 5ª Região, suscitou conflito negativo de 
atribuições, concluindo que "em observância ao Princípio da Simetria, readequando a competência do TRF5 ao entendimen-
to do STF na QO da AP 937, conclui-se que não cabe ao tribunal processar e julgar o deputado estadual ["] pelo suposto crime 
narrado na representação, remanescendo a competência da Justiça federal em razão de atingir interesse da União afeto à 
lisura e regularidade nos negócios jurídicos subjacentes às concessões/permissões de serviços de radiodifusão, conforme se 
infere do art. 223 da CF".
5. Os autos foram remetidos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão para o exercício de sua função revisional, nos 
termos do art. 62, VII da Lei Complementar nº 75/93.
6. Diante da decisão do STF em Questão de Ordem da Ação Penal n.º 937, proferida em 03/05/2018, o foro por prerrogativa 
de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, o 
que, evidentemente, não é o caso dos autos.
7. Procedência do conflito negativo e, assim, pela atribuição do Procurador da República oficiante na PRM-Patos/PB, ora sus-
citado, para prosseguir na persecução penal. 
Número: 1.05.000.000399/2018-24 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 6371/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6371.pdf/


NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 
1º). A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O DELITO É DO LOCAL ONDE HOUVER OCORRIDO A SUA CONSUMAÇÃO, 
OU SEJA, NO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE QUANDO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PR/RJ, ORA SUSCITADA.
1. Notícia de Fato autuada para apurar eventual crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, em razão de contribuinte ter 
criado empresa como pessoa jurídica interposta, para mascarar a remuneração recebida pela pessoa física e tributá-la de 
forma reduzida, caracterizando-se possível sonegação fiscal.
2. Crédito tributário constituído pela DRF de Osasco/SP. A empresa criada supostamente para sonegar tributos tem sua sede 
em São Paulo/SP, sendo que seus sócios possuem domicílio fiscal na cidade do Rio de Janeiro.
3. A Procuradora da República oficiante na PR/RJ (ora suscitada) promoveu o declínio de atribuições à PRM - Osasco/SP, em 
razão de o crédito tributário ter sido constituído perante a DRF Osasco/SP.
4. A Procuradora da República oficiante na PRM - Osasco/SP, por sua vez, declinou de suas atribuições à PR/SP entendendo 
que "Por questões administrativas da receita, a empresa foi fiscalizada e o crédito foi constituído pela agência de Osasco, não 
obstante o delito se consumou no local do domicilio fiscal da empresa, onde ela presumidamente exercia suas operações. 
Com efeito, a competência para o processo e julgamento dos delitos materiais de natureza fiscal é do juízo da sede da empre-
sa no momento da constituição definitiva do respectivo crédito tributário na esfera administrativa."
5. O Procurador da República oficiante na PR/SP (ora suscitante) suscitou o presente conflito negativo de atribuições por 
entender que o crime contra a ordem tributária narrado pela representação fiscal refere-se ao IRPF, de sorte que o domicílio 
fiscal relevante para a determinação da competência é aquele do contribuinte pessoa física, a quem cabia declarar e recolher 
corretamente o tributo em questão. No caso, considerou que o crédito restou definitivamente constituído quando o domicí-
lio fiscal do contribuinte era no Rio de Janeiro.
6. A questão deve ser resolvida à luz do art. 70 do CPP, que determina a competência do Juízo do lugar em que se consumou 
o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o último ato de execução.
7. Os crimes tributários, em regra, consumam-se no local do domicílio fiscal do contribuinte. Os materiais consumam-se com 
a constituição definitiva do crédito, que, no caso de tributo federal, ocorre no local do domicílio tributário do contribuinte. 
Já os formais, cuja consumação independe de constituição do crédito, consumam-se no local em que as condutas são pratica-
das, ou seja, o local da sede da pessoa jurídica.
8. A atribuição para persecução penal é fixada com base no local do domicílio fiscal do contribuinte, sendo irrelevante o local 
do recebimento de valores ou incentivos fiscais. 
9. O art. 127 do CTN determina que, na falta de eleição, o domicílio tributário das pessoas naturais corresponde à sua resi-
dência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. 
10. Cuidando-se, em uma análise preliminar, de fatos que podem, em tese, configurar crime tributário de natureza material 
(Lei nº 8.137/90, art. 1°), "a competência para processar e julgar o delito é do local onde houver ocorrido a sua consumação, 
por meio da constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante a mudança de domicílio fiscal do contribuinte" (CC 
nº 120.850/BA, Terceira Seção, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe: 30/08/2012).
11. Esse é o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal, que exige o lançamento 
definitivo do crédito tributário para a configuração do delito contra a ordem tributária.
 12. No mesmo sentido, são os precedentes da 2ª CCR: 1.34.004.000118/2014-78, 675ª Sessão, de 03/04/2017, unânime; 
3000.2014.003683-5, 649ª Sessão, de 06/06/2016, unânime; 5005487-30.2014.4.04.7208, 635ª Sessão, de 15/02/2016, 
unânime; e 1.26.000.003311/2013-91, 613ª Sessão, de 15/12/2014, unânime.
13. No presente caso, o crime contra a ordem tributária narrado pela representação fiscal refere-se ao IRPF, de sorte que o 
domicílio fiscal relevante para a determinação da competência é aquele do contribuinte pessoa física, a quem cabia declarar 
e recolher corretamente o tributo em questão.
14. Crédito tributário que restou definitivamente constituído quando o domicílio fiscal do contribuinte pessoa física era no 
Rio de Janeiro.
15. Atribuição da PR/RJ, ora suscitada, para prosseguir na investigação. 
Número: 1.30.001.003382/2018-66 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 6365/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6365.pdf/


HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Inquérito Policial. Servidora do IPHAN teria sido impedida de embargar suposta obra irregular em imóvel inserido em área 
tombada como patrimônio histórico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Crime de desacato (CP, art. 331). 
Proferidas expressões grosseiras em momento de extrema exaltação e nervosismo, indicadoras de desabafo momentâneo. 
Inequívoca ausência do elemento subjetivo do crime de desacato. Atipicidade. Precedentes do STJ: HC 305.141/PB, Rel. Min. 
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/02/2015; Inq. 292/AC, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJ 04/02/2002 p. 248. 2) 
Crime de resistência (CP, art. 329, § 1º). Ausência de violência ou grave ameaça. Para a caracterização do delito não é sufi-
ciente a simples tentativa de se desvincilhar da ação fiscalizatória. Precedente: TRF4, Oitava Turma, HC 200904000280413, 
D.E. 16/09/2009. 3) Homologação do arquivamento no âmbito das atribuições da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (Cri-
minal). 4) Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Remessa dos autos à 4ª CCR/MPF para análise. 
Número: DPF/MT-00219/2016-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 6460/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6460.pdf/


Noticia de fato. Relato de que indígenas teriam arrendado terreno de seu domínio para terceiros não indígenas, havendo 
cavalos e bovinos naquelas terras. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conquanto a conduta descrita seja 
proibida pelo Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73, art. 18), não há prescrição de sanção penal para seu descumprimento. De 
outra sorte, a conduta também não se enquadra no crime de usurpação de bens da União (Lei nº 8.176/91, art. 2º), tendo 
em vista que o referido tipo penal tem por objetivo o controle da exploração de riquezas minerais da União, não havendo de 
se confundir a fruição de bens da União com sua usurpação. Precedente TRF 4ª "Pela fruição se dá o aproveitamento de 
frutos, civis ou naturais, que não esgotam o bem. Em razão desta fundamental diferença, não se pode dizer que a fruição de 
bens da União se amolda ao restrito limite do art. 2º da Lei 8.176/91, que se refere ao aproveitamento de recursos não reno-
váveis. A proteção, neste caso, é apenas civil (Código Civil, art. 1.216). As plantações (frutos naturais), arrendamento (que 
rende frutos civis) e a abertura de estradas internas não envolvem aproveitamento de bens esgotáveis. Atípica, portanto, a 
conduta dos acusados" (ACR 5000182-26.2013.404.7006/PR., Oitava Turma, 09/11/2016). Atipicidade da conduta. Homolo-
gação do arquivamento. 
Número: 1.25.004.000183/2016-74
Veja aqui a íntegra do voto nº 6470/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6470.pdf/


Noticia de fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos iludidos em R$ 361,50 (trezentos e sessenta e um reais e 
cinquenta centavos) referentes as seguintes mercadorias importadas: 03 cobertores, 03 luvas, 12 canecas, 02 toucas de lã, 
01 par de pantufas, 02 blusas femininas, 03 camisas térmicas, 01 blusão, 01 conjunto de abrigo, 01 pacote com 12 pares de 
meia, 01 bola de futebol, 02 calças de abrigo e 03 carregadores de celular. Notícia de 2 reiterações na prática do delito de des-
caminho pela investigada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Valor da mercadoria apreendida (R$ 723,00) 
abaixo da cota de isenção fixada pela Receita Federal1 do Brasil em US$ 300,00 (trezentos dólares dos Estados Unidos da 
América) ou o equivalente em outra moeda, quando o viajante ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre, que se 
enquadram nos critérios estabelecidos no art. 33 da Instrução Normativa RFB nº 1059/2010. Autuação baseada meramente 
na quantidade de itens superior ao patamar previsto na referida instrução. In casu, em razão da pouca quantidade de merca-
dorias importadas pela investigada, não é possível afirmar de forma segura que tais produtos possuíam destinação comer-
cial. Conduta que consiste em infração administrativa, atípica na esfera criminal. Precedente do STJ: "[...] o valor total das 
mercadorias está dentro do valor da cota de isenção da Receita Federal, sendo o fato atípico. Assim, desimporta se em outras 
ocasiões o acusado cometeu o delito de descaminho. ["] No caso em tela, o valor total das mercadorias ["] qual seja, US$: 
216,00, se encontra dentro da cota de isenção da Receita Federal, que é de US$: 300,00. Ademais, as mercadorias não eram 
de importação proibida e, pela pouca quantidade [...] não é possível afirmar que possuíam destinação comercial. Assim, não 
há que se falar em cometimento do crime de descaminho no caso em apreço. Não havendo prática de crime, mas sim condu-
ta atípica, uma vez que a importação se seu dentro do valor permitido - cota de isenção - ainda mais irrelevante o fato de o 
denunciado porventura já ter cometido delito de descaminho anteriormente. ["] Destarte, a absolvição em face da atipicida-
de é medida que se impõe." (REsp 1.621.820, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/06/2017, publi-
cado em 16/06/2017). Homologação do arquivamento. 
Número: 1.29.009.000431/2018-50 - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 6505/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6505.pdf/


Inquérito Policial. Suposta prática do crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97. Exploração clandestina de serviço de 
comunicação multimídia (SCM) por representantes de pessoa jurídica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Entrada em vigor da Resolução ANATEL nº 680, de 27/06/2017, estabelecendo que pequenos provedores de internet podem 
ser dispensados da obtenção de autorização do serviço, caso atendam até cinco mil clientes e o sinal trafegado na sua rede 
se dê por meios confinados ou wi-fi (equipamentos de radiação restrita). Ausência de interferência radioelétrica efetiva, 
tratando-se de pequena estação com poucos clientes. Atipicidade da conduta. Falta de justa causa para prosseguir na perse-
cução penal. Precedente 2ª CCR: Processo nº 1.23.000.003050/2017-45, Voto 3132/2018, julgado na 714ª sessão, 
07/05/2018, unânime, Relator SPGR José Adonis Callou de Araújo Sá. Ademais, a referida empresa já foi notificada no plano 
administrativo e, em virtude disso, efetuou o pagamento de multa imposta pelo funcionamento inadequado da estação 
sonora. Homologação do arquivamento. 
Número: DPF/MT-00226/2018-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 6662/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6662.pdf/


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Inquérito Policial versando sobre possível prática do crime de desacato contra policiais rodoviários federais que, no dia 
28/10/2017, na BR 060, Km 483, no município de Jardim/MS, realizavam policiamento ostensivo quando a investigada 
M.E.M.S. aproximou-se, em aparente estado de embriaguez, e afirmou que havia sido agredida por seu ex-companheiro. Em 
seguida, os policiais solicitaram informações acerca da identificação e paradeiro do suposto agressor, momento em que a 
investigada passou a proferir ofensas (“vocês estão defendendo ele porque também são vagabundos iguais, bando de corno, 
filhos de uma puta, policiais corruptos de merda, bandidos”) e, ato contínuo, bateu nos vidros da viatura e teve que ser retira-
da do seu interior mediante o uso de força moderada. MPF: Promoção de arquivamento por suposta incompatibilidade do 
art. 331 do CP com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (STJ, REsp nº 1.640.084/SP). Discordância do 
Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Porã/MS por considerar que o desacato de funcionário público no exercício da função ou 
em razão dela continua a ser crime e é compatível com a referida Convenção, vez que o direito à liberdade de expressão não 
é absoluto e deve ser exercido em harmonia com os direitos à honra, à dignidade e à intimidade. Segundo o magistrado, o 
referido tipo penal constitui instrumento hábil a tutelar o exercício da função pública. Remessa dos autos nos termos do art. 
28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Questão recentemente pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça no julgamento do HC nº 379.269/MS (DJe de 21/08/2017), que uniformizou o entendimento pela manutenção da tipi-
ficação do crime de desacato no ordenamento brasileiro. Consignou-se, na oportunidade, que a subsistência do delito em 
comento na legislação vigente não acarreta o descumprimento do art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 
Conclusão no sentido de que o crime de desacato não foi abolido do sistema jurídico brasileiro. Vigência do tipo do art. 331 
do CP. Precedente da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão: Procedimento nº 0021019-46.2013.4.01.3200, 694ª Sessão de 
Revisão, de 23/10/2017, unânime. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecu-
ção penal.
Número: DPF/PPA/MS-0002/2018-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 6635/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6635.pdf/


Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes previstos nos arts. 16 e 22 da Lei 7.492/86 e art. 1º da 
Lei 9.613/98. Consta dos autos que o investigado, entre os anos de 2009 e 2011, com o auxílio de diversas pessoas físicas e 
jurídicas, movimentou recursos financeiros de forma suspeita, com indícios de atuação no mercado paralelo de remessas de 
recursos ao exterior, supostamente com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem de valores provenientes, direta ou indi-
retamente, de infração penal. MPF: Promoção de arquivamento no tocante à violação de interesses da União e promoção de 
declínio de atribuição no que se refere a possível crime de lavagem de capitais com fundamento na ausência de delitos ante-
cedentes bem como na ausência de provas de que o investigado pretendia, com o dolo necessário, recolocar no mercado 
financeiro produto proveniente de infração penal antecedente. Discordância do Juízo da 11ª Vara Federal Criminal de Minas 
Gerais por considerar que os fatos noticiados, indicam, ao menos, a possível ocorrência dos delitos insculpidos nos artigos 16 
e 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86, configurando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Remes-
sa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. Trata-se de investigação incipiente que prossegue com o cumprimento de diversas 
diligências por parte da autoridade policial, verificando-se que o investigado tem o nome citado em várias outras movimen-
tações do gênero. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de 
dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-finan-
ceira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou 
ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Os fatos noticiados indicam a possível 
ocorrência dos delitos previstos nos artigos 16 e 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86, uma vez que o Relatório de Inteligência 
Financeira encaminhado pelo COAF noticia diversas transações suspeitas efetuadas pelo investigado. Interesse federal confi-
gurado. Atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Devolução dos autos ao ofício originá-
rio para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua 
independência funcional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho 
Institucional do Ministério Público Federal. 
Número: JF/MG-0025153-86.2018.4.01.3800-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 6649/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6649.pdf/


AÇÃO PENAL. CRIMES DE DESCAMINHO (ART. 334, §1º, IV) E DE CONTRABANDO (ART. 334-A, §1º, V). MPF: DENÚNCIA 
OFERTADA CONTRA UM INVESTIGADO. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À 2ª CCR 
PARA INCLUSÃO DOS OUTROS INVESTIGADOS. CPP, ART. 28. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM O RECONHECIMEN-
TO IMEDIATO DA AUSÊNCIA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO.
1. Ação Penal instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de descaminho (CP, art. 334, §1º, IV) e de contrabando (CP, 
art. 334-A, §1º, V). Apreensão de mercadorias estrangeiras desacompanhadas da documentação comprobatória de regular 
internalização e do recolhimento dos tributos devidos, bem como de cigarros de origem estrangeira nas mesmas condições. 
Mercadorias avaliadas em R$ 100.779,60, cujos tributos iludidos totalizaram R$ 50.389,80. Cigarros apreendidos no total de 
62.000 maços, avaliados em R$ 248.620,00, cujos tributos devidos totalizaram R$ 124.310,00.
2. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia apenas em relação ao motorista do ônibus no qual estavam as 
mercadorias, deixando de incluir na peça acusatória outros 9 (nove) passageiros que estavam no veículo, sob o fundamento 
de que, embora a materialidade dos crime estivesse plenamente comprovada, para que se justificasse a continuidade da per-
secução penal no tocante aos passageiros seriam necessários maiores indícios de autoria delitiva, visto que a Receita Federal 
deixou de proceder à individualização do comportamento dos autuados, não destacando as mercadorias adquiridas por cada 
um deles, fato que, na esfera jurídica, desprestigia o princípio da culpabilidade.
3. O Juízo Federal acolheu a denúncia em relação ao investigado e discordou do pedido de arquivamento em relação aos 
demais passageiros.
4. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria 
delitiva ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da puni-
bilidade, uma vez que a materialidade restou evidente. Não é, contudo, o caso dos autos.
5. As circunstâncias da apreensão não permitem eximir de responsabilidade os passageiros, visto que o veículo era utilizado 
para o transporte, prática comum em regiões de fronteira, e que, no momento da apreensão havia 9 (nove) pessoas a bordo, 
não se podendo atribuir apenas ao motorista a responsabilidade da totalidade das mercadorias apreendidas.
6. A Receita Federal, quando da lavratura do Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias identificou as mercadorias como 
sendo de propriedade dos passageiros, tendo em vista a enorme quantidade apreendida.
7. A configuração dos delitos delitos de contrabando e de descaminho perfectibilizou-se com a internalização em território 
nacional de mercadorias de importação proibida ou sem o devido pagamento de impostos. Há elementos nos autos que 
denotam a adesão por parte dos demais réus à conduta delitiva, visto que o objetivo único da viagem era o transporte de 
mercadorias descaminhadas para a cidade de São Paulo/SP, com alguns dos passageiros atuando como "laranjas" na opera-
ção, conforme se extrai dos depoimentos prestados em sede policial.
8. Designação de outro membro para aditar a denúncia que deu origem à Ação Penal, facultando-se ao Procurador da Repú-
blica oficiante a oportunidade de prosseguir na persecução penal, se assim entender pertinente. 
Número: JF/PR/CAS-5006551-63.2018.4.04.7005-APN - Eletrônico
Veja aqui a íntegra do voto nº 6535/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6535.pdf/


HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I e §3°, do CP. Comunicação da existência de anúncio de 
venda, em rede social, de um imóvel financiado por meio do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. Revisão de declínio 
de atribuições (Enunciado n° 33 - 2ª CCR). A negociação irregular é passível de medidas administrativas a serem adotadas 
pelo agente financeiro, qual seja, a Caixa Econômica Federal (Lei 11.977/2009, arts. 6º-A, § 5º, III e § 6º), como a perda do 
subsídio, resultando na cobrança integral e à vista do valor parcelado, quebra de contrato e retomada do imóvel. Interesse, 
na hipótese, que recai sobre o particular beneficiário do imóvel ou daqueles envolvidos com a venda irregular. Ausência de 
ofensa ao patrimônio da Caixa Econômica Federal, que atua apenas como agente financiador junto ao programa. Preceden-
tes do STJ (Terceira Seção: AgRg no CC 134.009/MG, DJe 16/03/2015) e da 2ª CCR (Processo n° 1.25.006.000304/2016-68, 
Voto n° 6277/2017, Sessão n° 684, de 14/08/2017, unânime). Homologação do declínio de atribuições. 
Número: 1.15.000.002569/2016-05
Veja aqui a íntegra do voto nº 6519/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6519.pdf/


NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES

Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 299 do CP, tendo em vista que o responsá-
vel pelo departamento de recursos humanos de uma empresa de máquinas e engenharia teria emitido uma Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT) falsa, documento que teria sido utilizado nos autos de ação reclamatória que tramitou perante o 
Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, na qual o autor pleiteou o pagamento de verbas decorrentes do suposto 
acidente. Manifestação do MPF pela declinação de competência em favor da Justiça Estadual ao argumento de que a conduta 
investigada melhor se amoldaria ao delito previsto no art. 298 do CP. Discordância do Juízo da 7ª Vara Federal de Ribeirão 
Preto/SP. Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Verificação de que, no presen-
te caso, o documento falsificado (CAT) foi utilizado em litígio deflagrado perante a Justiça do Trabalho, o que caracteriza a prá-
tica de infração penal em detrimento de serviço da União, cuja competência é da Justiça Federal. CF, art. 109, IV. Conduta que 
indica claramente a intenção de induzir em erro o Juízo do Trabalho, visto que o documento particular falsificado foi utilizado 
para instruir reclamatória trabalhista. Lesão a interesse federal. Não homologação do declínio de atribuições e designação de 
outro membro para prosseguir na persecução, propondo, se for o caso, o acordo tratado na Resolução nº 181, com as altera-
ções da Resolução nº 183, ambas do CNMP. 
Número: JF-RIB-0001626-03.2016.4.03.6102-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 6633/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6633.pdf/


Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos nos arts. 4º, parágrafo único, e 12 da Lei nº 
7.492/86 por parte dos representantes de operadora de plano privado de assistência à saúde. Promoção de declínio de atri-
buições ao Ministério Público Estadual sob o argumento de que as operadoras de planos de saúde distinguem-se das empre-
sa seguradoras de saúde e, por isso, não desenvolvem as atividades descritas no art. 1º da Lei nº 7.492/86 ou a elas equipara-
das por força do parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Revisão (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). A operadora de plano de 
saúde é equiparada à instituição financeira, na melhor interpretação do art. 1º, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 7.492/86 e 
do art. 18, § 1º, da Lei nº 4.595/64, e não se submete à falência, consoante estatui expressamente o inc. II do art. 2º da Lei 
nº 11.101/2005 (mas, sim, à liquidação extrajudicial disposta na Lei nº 6.024/74), embora possua contornos e características 
peculiares - forma de constituição e de fiscalização ", o que não afasta, contudo, o reconhecimento do exercício de atividade 
financeira, mesmo que em caráter não exclusivo (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.656/98). O conceito de operadora de planos de 
saúde se sobrepõe ao conceito de seguradora de saúde. A operadora assegura os serviços ou os custos assistenciais a preço 
pré ou pós-estabelecido, além de garantir a cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, 
ostentando, pois, outras características que a diferenciam da atividade exclusivamente financeira, não deixando, porém, de 
exercer atividade de caráter financeiro. E, ainda que tal operadora não administrasse seguro, em sentido estrito, acaba por 
intermediar ou administrar recursos financeiros de terceiros. Não constitui óbice ao silogismo apresentado o fato de ser essa 
pessoa jurídica supervisionada pela ANS, e não pelo Banco Central do Brasil, vez que existem entidades supervisoras diversas 
integrantes da regulação estatal do SFN (CVM, SUSEP etc.). A ANS detém competência especial para promover a proteção do 
equilíbrio sistêmico do mercado de saúde suplementar, notadamente o dever de definir padrões econômico-financeiros e 
regular a entrada, a operação e a saída das operadora de tal mercado, à luz do previsto no art. 4º, incisos XXII, XXXIV e XXXV, 
de sua lei criadora (Lei nº 9.961/00) e dos arts. 19, 24 e 35-A, inc. IV e parágrafo único, da citada lei que regula as operadoras 
de planos de saúde. Outro não é entendimento abraçado pelo Grupo de Trabalho Combate a Crimes contra o Sistema Finan-
ceiro deste Colegiado. Nesse sentido, precedentes da 2ª CCR: 2012.51.01.058174-1, 681ª Sessão de Revisão, de 03/07/2017; 
1.30.001.005509/2015-39, 680ª Sessão de Revisão, de 12/06/2017. Possível prática de crimes em detrimento do Sistema 
Financeiro Nacional. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos autos ao ofício originário para prossegui-
mento, facultando-se ao Procurador da República oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência fun-
cional, requeira a designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do Conselho Institucional do 
Ministério Público Federal. 
Número: SPF/BA-01250/2015-INQ
Veja aqui a íntegra do voto nº 6312/2018

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/boletins/documentos/boletins-2018/comunicado_56/voto_6312.pdf/


ESTATÍSTICAS

Total de processos apreciados: 288

Quantitativo de processos julgados por motivo de entrada

Detalhamento dos processos encaminhados para revisão com base no art. 28 do CPP

Quantitativo de processos julgados por membro




